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Via deze nieuwsbrief willen wij de donateurs informeren over de activiteiten van het bestuur, 
molenaars en vrijwilligers ten behoeve van het behoud van de korenmolen Werklust te Oene. 
 
Oliebollen tijdens de Kerstmarkt te Oene op 14 december 2012. 
Ook dit jaar zijn we weer actief op de kerstmarkt in Oene. Ook dit jaar bakken we oliebollen. 
Van iedere zak die verkocht wordt gaat de opbrengst naar het onderhoud van de molen. Naast 
oliebollen kunt u bij onze kraam ook terecht voor pannenkoekenmeel en kruidkoekmix.  
 
IN MEMORIAM   SICCO GILLEBAARD  (1932-2012) 
Op 10 mei 2012 overleed aan een slopende ziekte onze oud-secretaris Sicco H. Gillebaard. 
Sicco was gedurende 8 jaar lid van het bestuur  van de Stichting Behoud Korenmolen 
Werklust. Hij trad af in de herfst van 2001. Sedertdien zorgde hij voor de bezorging van onze 
nieuwsbrieven in Epe. Ook kwam hij op gezette tijden de molen bezoeken om van ons het wel 
en wee van de molen te vernemen. Soms kwam hij op zijn (antieke) Heinkel scooter uit de 
jaren ’50, of op zijn motor en een enkele keer zelfs met zijn camper.  
Sicco en zijn vrouw Wieke  hebben vele jaren aan de Houtweg in Oene gewoond. Daarna 
hebben zij zich in Epe gevestigd.  
Een delegatie van ons bestuur heeft de Dankdienst in de Regenboogkerk te Epe, waarin van 
Sicco afscheid werd genomen, bijgewoond. 
Voor zijn bestuurswerk  en werk als “postbode” zijn wij hem veel dank verschuldigd. 
 
Nieuwe molenaar Rudi van de Beld stelt zich voor: 
Mijn naam is Rudi van de Beld, geboren op 4 april 1964 te Heerde alwaar ik nog steeds 
woonachtig ben. Ik werk als productie-medewerker  bij een drukkerij/enveloppenfabriek ook 
in Heerde. Daarvoor ben ik nog een tijdje banketbakker geweest en heb zo’n 8 jaar bij Plukon 
Wezep gewerkt.  
In het voorjaar van 2004 kwam ik in contact met de molenaar van de molen in Wapenveld. Ik 
heb daar een zaterdagje meegedraaid en het leven van de molenaar mogen meemaken en 
……geweldig, “dat wil ik ook” dacht ik. In november ben ik officieel met de opleiding 
begonnen en in juli 2006 deed ik proefexamen op de molen in Kampen. September 2006 
slaagde ik als vrijwillig molenaar na het examen op de molen van Bronkhorst. Sinds die tijd 
ben ik altijd op de Wapenveldse molen werkzaam geweest. Toen het mij in Wapenveld té 
druk en té commercieel werd heb ik besloten om het clubje bij jullie in Oene te komen 
versterken. Af en toe draaide ik al met deze molen en het was voor mij een nieuwe uitdaging. 
Ik hoop dat is samen met alle vrijwilligers die zich inzetten om molen Werklust draaiende te 
houden dit met veel plezier te mogen doen voor de bezoekers en inwoners van Oene. 
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Onderhoud  
Uw donaties worden gebruikt voor het onderhoud van de molen. Het afgelopen najaar heeft 
de molenmaker het stellingendek en de liggers nagezien. Ook heeft hij diverse trappen, 
leuningen en traphekjes gemaakt zodat de molen veiliger is voor de molenaars en de 
bezoekers. De vier zeilen zijn vervangen zodat ze weer jaren mee kunnen.  
Voor het onderhoud moeten we subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Het onderhoud wordt gepland voor een periode van 6 jaar. Dit betekent dat we voor 
de periode 2013-2018 een Periodiek Instandhoudings Plan ( PIP) hebben laten opstellen. In 
dit PIP hebben de experts van Monumentenwacht Gelderland  voor de komende 6 jaar het  
onderhoud beschreven. Het totale plan is door de experts begroot op 73.000 euro. Voor de 
realisatie krijgen we 30.000 euro subsidie van het rijk, de resterende 40.000 euro moeten we 
bij elkaar zien te sponseren door verkoop in de winkel en diverse acties. Dit betekent dat we 
de komende jaren nog veel activiteiten op moeten zetten om de bedragen bij elkaar te krijgen.  
In onderstaand overzicht staan de belangrijkste werkzaamheden: 
Diverse houtwerk aan de molen herstellen        €   6.000 
Kozijnen, ramen en deuren etc. repareren    €   4.000 
Riet van de kap bijwerken       €   4.000 
Schilderwerk en teren van de hele molen      € 26.000 
Brandpreventie en bliksemafleider     €   2.000 
Buiten- en binnenroei en staart en lange spruitbalk      € 20.000 
Onvoorzien en indexering       €   8.000 
 
Toelichting:  
Schoren (kort - lang) / Korte spruit / Lange spruit  
De kap is het belangrijkste onderdeel van de 
molen. Het is de energiebron voor alle 
werktuigen in de molen. De kap is draaibaar. 
Dit is nodig om de wieken op de wind te 
zetten. De molenaar moet, om dat te kunnen 
doen, met het kruirad de kap draaien. Dat 
kruirad zit vast aan een zware balk, de 
staartbalk. Door deze balk kan de molenaar 
de kap draaien terwijl hij op de belt staat. 
Staande naast de staartbalk kan de molenaar 
met touw, het vangtouw en de vangstok, de 
wieken laten draaien of stilzetten. De schoren 
zorgen voor de stevigheid van de staartbalk. 
Ze zijn bevestigd aan de korte spruit (die 
onderaan de kap is bevestigd) en de lange 
spruit (die in het midden van de kap aan 
weerszijden naar buiten steekt). 
 
Toelichting: 
1. de staartbalk 
2. de schoren 
3. de korte spruit  
4. de lange spruit  
5. het kruirad 
Als u op bezoek komt bij de molen kunnen we het plaatje en het onderhoud toelichten.  
    
Meer informatie 
Mocht u een activiteit willen plannen in de molen, dan kunt u contact opnemen met onze 
voorzitter Hans Stakenburg 06-51905007. Natuurlijk danken we weer al onze donateurs voor 
hun bijdrage. 


